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I. Ú V O D
Mesto Svit je jedným z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934. Firma
“Baťa” zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu vyskózových
vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská Viskózová Továreň. Štatút
mesta obdrţal Svit 30. mája 1962. Práve v roku 2009 oslávilo mesto Svit svoje 75. výročie
mnoţstvom podujatí ale hlavnú časť sústredilo do Dni Mesta Svit a vydania knihy o meste Svit pod
názvom História jednej myšlienky, ktorá svojím obsahom a rozsahom je rozhodne dielom, ktoré o
tomto meste napovie dosť informácií.
Počet obyvateľov k 1.1.2010 dosiahol počet 7511 čo je oproti roku 2009 o 16 občanov viac a
oproti roku 2008 nárast o 37 občanov.
Priemyselný park mesta tvoria predovšetkým veľké firmy Chemosvit, a.s., Finchem a.s.,
Energochem a.s., Chemosvit Fólie a.s., Chedos s.r.o. či Tatrasvit, a.s.. Okrem nich však pôsobí v
meste aj niekoľko ďalších, menších a malých firiem.
Mesto je sídlom škôl a školských zariadení. Do organizačnej štruktúry Mesta patria dve
základné školy: Základná škola na Ul. mierovej a Základná škola na Ul. Komenského ako aj
Základnú umeleckú školu ako jeho rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Vnútroorganizačnými jednotkami sú dve materské školy so svojími školskými jedálňami a Centrum
voľného času. Okrem škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto, pôsobí vo Svite aj
Zdruţená stredná škola a Špeciálna škola.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii aj príspevkovú organizáciu – Technické
sluţby Mesta Svit a od 1.1.2008 obchodnú organizáciu Bytový podnik Svit s.r.o. Svit, ktorý prevzal
na seba všetky úlohy zo zriaďovateľskej listiny MsPBHaS Svit, zrušenej príspevkovej organizácie v
zmysle uzn. 198/2007 k 31.12.2007. Sú to organizácie s právnou subjektivitou.
Mesto Svit je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zdruţuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý
pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všetranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Samosprávu Mesta Svit vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi Mesta, ktorými
sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Svit. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit tvorí v tomto
funkčnom období 12 poslancov, čo potvrdili aj voľby v roku 2010. Mesto má zo Štatistického úradu
SR pridelené samostatné IČO. Orgánmi Mesta Svit sú Mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a
Mestská rada . Mestský úrad vo Svite je výkonný orgán Mesta.
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a
jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený v zmysle
Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Mesto vedie akruálne
účtovníctvo, pripravuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne. Od
1.1.2009 v mene euro (€).
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.v znení zmien a
doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazny dopad aj na rozpočet
Mesta uţ od roku 2002. Postupne prechádzali na Mesto od 1.2.2002 kompetencie zo štátu:
a) matrika
b) školstvo
- ZŠ vrátane klubov a ŠJ, ZUŠ, MŠ, ŠJ MŠ, CVČ
c) sociálna pomoc
- ZOS a DOS
d) stavebníctvo (stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestna komunikácie a účelové
komunikácie) - Spoločný stavebný úrad Svit
e) ţivotné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami a
ochrana ovzdušia)
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f) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu (OÚ resp. KÚ) alebo originálne kompetencie
financované vrámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane resp. podiel obcí a miest
na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve či 564/2004 O rozpočtovom určení výnosu danie z príjmov územnej
samospráve v znení zmien a doplnkov. Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu sa rozčlenila v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou takto:
MsZ a MsÚ, kontrola, audit
Matričný úrad
finančné sluţby
Technické sluţby mesta Svit (príspevková organizácia s právnou subjektivitou)
Mestská polícia
Poţiarna ochrana
Odvoz TKO
Výstavba mesta
Rozvoj mesta - Územný plán
Bytový podnik Svit s.r.o. Svit (obchodná organizácia s právnou subjektivitou)
Rekreačné a športové sluţby
Mestská kniţnica
Kultúra, ZPOZ
Noviny, rozhlas - média
Príspevky neziskovým organizáciam
Materské školy
Školské jedálne MŠ
Základné školy (rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou)
školenia, kurzy, semináre
Základná umelecká škola (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
Centrum voľného času
Zariadenie opatrovateľskej sluţby + Stacionár
Dom opatrovateľskej sluţby
Sociálne dávky

MESTO SVIT

MESTO SVIT ORG. ŠTRUKTÚRA
strana 5/24

Hlavný
kontrolór

Mestské
zastupiteľstvo

Mestská
rada

Primátor
mesta
Mestská polícia
(9)

Zástupca
primátora

Spoločný obecný úrad
(3)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov

Príspevkové a rozpočtové
organizácie s právnou
subjektivitou a obch. spoločnosti
1. Technické služby mesta
2. BP Svit, s.r.o.
3. ZŠ Komenského
4. ZŠ Mierová
5. Základná umelecká škola

Komisia výstavby a životného prostredia
Komisia školstva, kultúry, športu,
mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
Komisia zdravotná, sociálna, bytová
a verejného poriadku
Komisia finančná, správy mestského
majetku, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu
Komisia pre ZPOZ

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
a sociálnych činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek evidencie obyvateľstva ( 1 )
Úsek sociálnej starostlivosti – sociálny
terénny pracovník ( 1 )
Úsek organizačných vecí, PO, CO
a vnútornej správy ( 1 )
Matričný úrad, osvedč. listín, podpisov ( 1 )

Upratovanie
Upratovačky ( 0,6+0,6+0,6 )
Zariad. opatrovateľskej služby
Vedúci ZOS ( 1 )
Zdravotné sestry, pom. sila ( 7+1 )
Denný stacionár pre dospelých
Zdrav. sestra, opatrovateľka ( 1+1 )
Pomocná sila ( 1 )

Dom opatrovateľskej služby,
opatrovanie v domácnostiach
Vedúci DOS ( 1 )
Opatrovateľky DOS ( 2 )
Opatrovateľky domácnosť ( 8 )
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Prednosta MsÚ

Sekretariát primátora, podateľňa
MsÚ ( 1 )

Právnik MsÚ
(1)
Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických
činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek finančný ( 2 )
Úsek správy daní a poplatkov ( 1 )
Úsek miezd a personalistiky ( 1 )
Úsek hlavnej pokladne MsÚ ( 1 )
Úsek správy majetku mesta ( 2 )
Úsek správy počítačovej siete a výpočtovej techniky( 1 )
Úsek fakturačný a evidencie majetku mesta ( 1 )
Oddelenie životného prostredia a technických
činností
Vedúci oddelenia ( 1 )
Úsek investičného rozvoja ( 1 )
Úsek územného plánovania, technickej infraštruktúry
a životného prostredia ( 1 )
Úsek bytovej politiky a životného prostredia ( 1 )

Oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti
Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport ( 1 )
Úsek kultúrno-výchovnej činnosti a mediálny ( 1 )
Mestská knižnica
Vedúci knižnice, knihovníci ( 3 ), upratovačka ( 1 )
Školské zariadenia bez právnej subjektivity
Centrum voľného času ( 1+1 )
MŠ Mierová Svit ( 1+13+3,5 )
MŠ Školská pod Skalka ( 1+3+1 )
ŠJ MŠ Svit, Pod Skalka (1+3+1)
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Pre rok 2009 sa po prvýkrát v súlade s platnou legislatívou vypracoval Programový rozpočet pre
roky 2009-2011. Obsahoval programy, podprogramy, prvky so zámermi, cieľami a ukazovateľmi
a pre rok 2010 bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta na rok 2010 a vypracovaný na rok 20102012 v tejto štruktúre:
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
ZÁMER: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či
návštevníkov mesta
podprogramy:
1.1. Plánovnie -Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta (ďalej PHSR), strategické
plánovanie
-Územný plán rozvoja Mesta (ďalej ÚPRM), projekty
1.2. Manažment a kontrola
-výkon funkcie primátora a kontrolóra, repre, dotácie primátora
1.3.Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
1.4. Audit, štúdie, posudky
2. PROPAGÁCIA A MARKETING
ZÁMER: Propagácia a prezentácia mesta Svit
podprogramy:
2.1. Propagácia
2.2. Marketing – DNI MESTA
3. INTERNÉ SLUŽBY MESTA
ZÁMER: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy
podprogramy:
3.1. Zasadnutia orgánov Mesta - odmeny poslancov MsZ
3.2. Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami
3.3. Hospodárska správa hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta
- zmluvy, posudky a expertízy
- nákup pozemkov
- nákup budov
3.4. Mestský informačný systém
- nákup techniky
- údržba techniky
4. SLUŽBY OBČANOM
ZÁMER: Zabezpečiť kvalitné služby občanov
podprogramy:
4.1. Organizácia občianskych obradov (ZPOZ)
4.2. Činnosť matriky
4.3. Register obyvateľov – dotácia štátu
4.4. Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit
4.5. vysielacie a vydávateľske služby (TV a noviny)
4.6. Malá obecná služba
5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
ZÁMER: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta
podprogramy:
5.1. Mestská polícia a kamerový systém
5.2. Civilná obrana
5.3. Ochrana pred požiarmi
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ZÁMER: Zvoz a odvoz odpadu so zameraním na zachovanie a ochranu životného prostredia a
triedenie odpadu
podprogramy:
6.1. Zvoz a odvoz odpadu
6.2. Zneškodňovanie odpadu – kompostovanie
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7. DOPRAVA
ZÁMER: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov
podprogramy:
7.1. Mestská hromadná doprava
8. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
ZÁMER: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácii a verejných priestranstiev
podprogramy:
8.1. Správa a údržba pozemných komunikácii a verejných priestranstiev
8.2. Zastávky autobusov
9. VZDELÁVANIE
ZÁMER: Moderné školy a školské zariadenia
podprogramy:
9.1 Materské školy
prvky
9.1.1 Materská škola – Ul. mieru
9.1.2 Materská škola – Ul. školská
9.2 Základné školy
prvky
9.2.1 Základná škola – Ul. Komenského
9.2.2 Základná škola – Ul. mieru
9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov
9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času
prvky
9.3.1 Školský klub detí – Ul. Komenského
9.3.2 Školský klub detí – Ul. mieru
9.3.3 Centrum voľného času
9.4 Školské jedálne
prvky
9.4.1 Školská jedáleň – ZŠ Ul. Komenského
9.4.2 Školská jedáleň – ZŠ Ul. mieru
9.4.3 Školská jedáleň - MŠ
9.5. Základná umelecká škola
9.6. Školské ihriská
10. KULTÚRA
ZÁMER: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov
podprogramy:
10.1. Podpora kultúrnych podujatí
10.2. Knižnica
10.3. Podpora kultúrnych stredísk
10.4. Dotácie do oblasti kultúry
11. ŠPORT
ZÁMER: Športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých
podprogramy:
11.1. Dotácie do oblasti športu
11.2. Plaváreň
11.3. Futbalový štadión
11.4. Podpora športových podujatí
11.5. Športové ihriská
11.6. Športová hala
12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
ZÁMER: Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste
12.1. Verejné osvetlenie
12.2. Manažment ochrany životného prostredia – štátna dotácia
12.3. Stavby, Spoločný obecný úrad
12.4. Verejná zeleň
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13.
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
ZÁMER: Kvalitné služby Mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov
13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov
13.2 Bytová výstavba
14. SOCIÁLNE SLUŽBY
ZÁMER: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb
14.1. Dávky sociálnej pomoci
14.2. Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby
14.3. Kluby dôchodcov
14.4. Zariadenia opatrovateľskej služby
14.5. Opatrovateľská služba v byte občana
15. PODPORNÁ ČINNOSŤ
ZÁMER: Efektívna administratíva správy mesta
15.1. Správa mesta – MsÚ
15.2. Transakcie verejného dlhu (0170)
15.3. Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Hodnotenie tohto rozpočtu bolo vo forme Monitorovacej správy k 30.6.2010, a k 31.12.2010
predloţená Hodnotiaca správa ako príloha tejto Výročnej správy.
V plnení rozpočtu Mesta podľa rokov od roku 2001 (t.j. rok pred začiatkom prechodu
kompetencii), rok 2002 (prvý rok prechodu kompetencii) aţ po rok 2008 je viditeľný nárast.
Príjmová a výdavková časť sú vrátane finančných operácií.. Ukazovateľ nehovorí o výsledku
hospodárenia Mesta len o disponibilných zdrojoch a ich vyuţívaní, lebo v posledných rokoch sú v
rozpočte zakomponované aj finančné operácie, ktoré do výsledku hospodárenia nevstupujú,
predstavujú ale disponibilné finančné toky a vidieť tak celý rozpočet na činnosť Mesta. Finančné
operácie, ktoré nevstupujú priamo do výdavkov a príjmov rozpočtu, predstavujú doplnenie príjmov
z fondov, financovanie leasingových zmluv, splácanie úverov a pod.
ROK

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mena

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis.Sk

tis. Sk

tis.Sk

výdavková časť

30 120

69 473

70 907

94 981

159 460

119 018

134 641 217 343

176 782

príjmová časť

31 050

69 869

71 280

97 326

169 715

138 525

141 160 232 670

202 911

930

396

373

2 345

10 255

19 507

rozdiel

6 519

15 327

26 129

ROK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mena

€

€

€

€

€

€

€

€

€

výdavková časť

5868103 7764242

príjmová časť

6735399 8121041

rozdiel

867296

356799

Rekapitulačná tabuľka v Záverečnom účte, ktorý je vrámci tejto Výročnej správy predstavuje
informácie o pôvodnom, upravenom rozpočte a jeho plnení v členení na beţný a kapitálový rozpočet
tvoriaci výsledok hospodárenia a finančné operácie prenos nevyčerpaných dotácii z minulých
období resp. do budúcich období.
Rozpočet Mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Mesta v príslušnom rozpočtovom
roku a je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočet, rozpočtový proces, pravidlá
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rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu ako aj finančné vzťahy
medzi štátnym rozpočtom, rozpočtom mesta, rozpočtami obcí a miest navzájom ako aj ich vzťah k
iným právnickým a fyzickým osobám sa riadia zákonom č. 523/2004 Z.z O rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niekorých zákonov ako aj zákonom č. 583/2004 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov. Okrem týchto zákonov sa Mesto riadi ďalšími právnymi predpismi vrátane
všeobecne záväzných nariadení na jeho území, ktoré riešia jednotlivé oblasti činnosti samosprávy.
Od 1.1.2008 prešlo Mesto ako všetky mestá a obce v zmysle platných právnych predpisov na
akruálne účtovníctvo cez prevodový mostík, ktorý je kompletne uvedený v Poznámkach k účtovnej
závierke a teda je prílohou Záverečného účtu Mesta Svit a Výročnej správy za rok 2008, ktorý bol
prvým rokom akruálneho účtovníctva a bol prvým rokom prípravy programového rozpočtu na roky
2009, 2010 a 2011, bol rokom prípravy na prechod z Skk a novú menu EURO, ktorý sa uskutočnil k
1.1.2009. Rok 2009 bol zase prvým rokom po prechode na novú menu EURO a súčasne prvým
rokom konsolidovanej účtovnej závierky zdruţujúcej s Mestom aj jeho organizácie. Je to veľká
zmena v samotnom princípe sledovania hospodárenia Mesta a jeho organizácií či uţ programovým
rozpočtovaním alebo samotnou konsolidovanou závierkou. Rok 2010 je teda druhým rokov platnosti
meny EURO a druhým rokom konsolidácie. Po prvýkrát sa bude konsolidovať aj vo vzťahu k
štátnym orgánom formou výkazu vzájomných vzťahov. Súčasne s týmito zmenami prebiehal rok ako
kaţdý iný tak, aby boli riešené všetky úlohy a problémy samosprávy.
Je veľkým zásahom do tejto činnosti aj svetová finančná kríza, ktorá začala v závere roka
2008 a znamenala zmeny vo finančných vzťahoch. Aj keď jej prejavy sa začali ešte len na beţnom
ţivote ukazovať, bol to jasný signál do budúcich rokov teda aj do roku 2009, 2010, ktorých sa táto
kríza dotkla. Uţ v priebehu roka 2008 bolo nutné myslieť hlavne pri príprave rozpočtu na
nasledujúce roky s rezervou na prichádzajúci tok peňaţných prostriedkov a na hospodárenie s nimi.
Tak ako Rozpočet Mesta Svit pre rok 2009 aj Rozpočet Mesta Svit pre rok 2010 bol postavený
opatrne predovšetkým v beţnej časti. Dopad svetovej finančnej a hospodárskej krízy sa prejavil aj v
roku 2010 v avízovanom objeme podielových dani, ktoré poklesli aţ o 13%. Mesto uţ v prvom
polroku riešilo scénar na dopad tejto krízy a prijalo niekoľko opatrení na elimináciu jej dopadu.
Rozpočtové krízové opatrenie zmenilo Rozpočet po oboch stranách, t.j. zredukovalo výdavky na
minimum a doplnilo nevyhnutne potrebné príjmové vstupy z fondov mesta tak, ako v roku 2009. V
priebehu roka MF SR poskytlo 2xdotáciu na riešenie tejto finančnej situácie, ktorá čiastočne
vyriešila predovšetkým čerpanie z rezervných fondov mesta. V konečnom dôsledku za pomoci prvej
dotácie 50 443 € ale aj kapitálových príjmov mesta bolo moţné dosiahnuť kladný výsledok
hospodárenia. Druhá dotácia 60 379 € bola ponechaná ako zdroj na beţné výdavky roka 2011.
Legislatívna úprava rozpočtových pravidiel totiţ dočasne do konca roka 2010 dovolila riešiť aj
beţný rozpočet za pomoci kapitálových príjmov či fondov mesta, čo uţ pre rok 2011 neplatí.
Citlivo sa riešila výdavková časť rozpočtu a s ňou súvisiace ústretové kroky vo vzťahu k
svojím občanom vrámci daných moţností. Nemalý podiel na výdavkovch Mesta tvoria kapitálové
výdavky 42,23%, ktorých financovanie je riešené z vlastných zdrojov ale aj z účelových dotácií
vďaka vytvoreným projektom ale aj z predaja majetku, ktorý sa stal nepotrebným resp.
nerentabilným pre ďalšiu činnosť Mesta. Medzi najväčšie úspešné projekty, ktoré boli uţ v roku
2009 schválené, patrili jednoznačne rekonštrukcie základných škôl, začala realizácia aj dotácie
Nórskeho finančného mechanizmu spolu s dotáciu Vlady SR na verejné osvetlenie, či dotácia na
okná v Športovej hale, pridelená v závere roka 2009 s tým, ţe bola vyčerpaná aţ v roku 2010 vo
výške 8 000 €, Mesto z vlastných zdrojov zafinancovalo aj údrţbu palubovky v tejto Športovej hale.
Celkom bolo do tohto objektu získaného od VÚC za 1,- € zainvestovaných v prvom roku takmer 23
tis. € z kapitálových zdrojov okrem beţnej prevádzky. Celkom Mesto v roku 2010 dostalo kapitálové
dotácie vo výške 1 673 592 €. Beţné dotácie sa týkali predovšetkým školstva, ale aj na sociálnu
oblasť či uţ do prevádzky ZOS alebo aj na výkon samosprávnych funkcii v tejto oblasti
predstavovala čiastku 93275 €, ďalej to bolo ţivotné prostredie, či voľby v roku 2010 a beţné
dotácie ako súčasť kapitálových dotácii na schválené projekty. V roku 2009 boli podané a
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spolufinancovanie schválené aj v ďalších projektoch, či sa to týka revitalizácie verejných
priestranstiev mesta – námestie a priľahlé ulice, ţivotného prostredia alebo biologicky
rozloţit1eľného odpadu. V roku 2010 boli zrealizované a ukončené projekty rekonštrukcie
základných škôl, verejné osvetlenie, ukončená výstavba 36-bytovej jednotky a začala sa výstavba
30-bytovej nájomnej jednotky. Projekty na ţivotné prostredie, revitalizáciu námestia či biologicky
rozloţiteľný odpad boli posunuté na realizáciu aţ v roku 2011.
Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktoré
rozpočet prekročili vďaka grantom, ktoré sa nerozpočtujú. Rozpočtovými organizáciami sú: ZŠ na
Ul. mierovej, ZŠ na Ul. Komenského a ZUŠ. Ich plnenie príjmovej aj výdavkovej časti je vidieť
vrámci záverečného účtu.
Základnú umeleckú školu (ZUŠ) vo Svite navštevovalo v roku 2010 v odbore hudobnom,
výtvarnom a tanečnom v počte ţiakov 289 ţiakov, čo je o 18 menej ako v roku 2009. Táto škola je
orginálnou kompetenciou.
Dve základné školy sú financované z dvoch zdrojov. Štát financuje výchovno-vzdelávací
proces so všetkými súvisiacimi výdavkami prenesenej kompetencie. Vrámci tohto zdroja sa výdavky
členia na normatívne stanovené striktne normatívom na ţiaka a nenormatívne súvisiace s dopravou
ţiakov do školy, vzdelávacími poukazmi, na asistentov učiteľa či odchodné. Ako originálne
kompetencie zo zdrojov mesta (podielové dane) sú financované školské kluby a školské jedálne
týchto škôl. Svoje rozpočty prekročili len z dôvodu získaných grantov, ktoré sa nerozpočtujú.
Samostatné rozbory sú prílohou tejto Výročnej správy a súčasťou Hodnotiacej správy za rok 2010.
Základnú školu na Mierovej ulici navštevovalo 430 ţiakov čo je o 4 menej ako v roku 2009.
Školská jedáleň bola vyuţívaná v priebehu roka ţiakmi, dosplelými zamestnancami tejto školy, CVČ
a ZUŠ. Základnú školu na ulici Komenského navštevovalo v priemere 382 ţiakov, čo je o 8 viac
oproti roku 2009.
Do konsolidačného celku v Meste Svit patrí aj príspevková organizácia - Technické sluţby
Mesta Svit, ktoré sú na mestský rozpočet napojené príspevkom na činnosť. Organizácia sa zaoberá
verejnoprospešnými sluţbami najmä je to zber a odvoz komunálneho odpadu vrátane separovaného
zberu, starostlivosť o verejnú zeleň v meste, správa mestských komunikácii, správa verejného
osvetlenie, pohrebné sluţby. Číselné zhodnotenie je podrobne uvedené v časti II. Záverečného účtu
Mesta Svit za rok 2010 v bode 6.
Mesto je zakladateľom a 100% vlastníkom obchodnej organizácie BYTOVÝ PODNIK SVIT
s.r.o. Svit na výkon správy bytov, určených nebytových priestorov, dodávku tepla a sluţieb spojených
s bývaním. Organizácia vznikla ako náhrada za zrušenú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit z
dôvodu, ţe príspevková nespĺňala kritéria rozpočtových pravidiel pre existenciu formy príspevkovej
organizácie. Medzi touto organizáciou a Mestom je obchodný vzťah cez zmluvy a fakturáciu
výkonov – Zmluva o výkone správy majetku Mesta. Táto spoločnosť má samostatne hodnotený rok
2010 končiaci schválením individuálnej účtovnej závierky a Výročnou správou Valným
zhromáţdením po prerokovaní materiálov v Dozornej rade a audítorskej správe.
Mesto vrámci aktivačnej politiky zamestnanosti pravidelne uzatvára Zmluvu o zamestnávaní
občanov evidovaných na ÚPSVaR v registri nezamestnaných ako malú obecnú sluţbu (ďalej MOS).
V roku 2010 túto pracovnú silu vyuţívalo Mesto na úseku Technických sluţieb Mesta Svit ako aj na
sociálnom úseku vrámci výpomoci v ZOS.
Mesto je vlastníkom majetku v celkovej hodnote vrátane svojích rozpočtových organizácií a
príspevkovej organizácie vo výške 34 445 tis. €, čo je o 6,69% nárst oproti roku 2009 (32 284 tis. €)
a o 19,43% viac ako k 31.12.2008 (28 841 tis. €.) Z tejto čiastky rozpočtové organizácie t.j. školy s
právnou subjektivitou spravujú majetok vo výške 1 674 tis. € t.j o 15,37% viac ako v roku 2009
(1 451tis. €) a príspevková organizácia t.j. Technické sluţby Mesta Svit 2 077 tis. €, čo je nárast o
0,67% oproti roku 2009 (2 063 tis. €). Nehnuteľný majetok mesta (vrátane PO a RO) t.j. budovy,
stavby a pozemky predstavujú hodnotu 19 125 tis. € t.j. nárast oproti roku 2009 (18 664 tis. €)
o 2,47 % predovšetkým vďaka výstavbe a zhodnocovaniu majetku mesta.
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ROK

2010

Mesto Svit v zmysle §16 Zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov spracovalo tento
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2010, ktorý obsahuje hlavne údaje o plnení rozpočtu, bilanciu
aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení jeho rozpočtových a príspevkovej
organizácie, o poskytnutých zárukách, o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a
hodnotenie programov.
1) PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY - MESTA SVIT
Pre rok 2010 malo schválený rozpočet uzn. 146/2009 ako vyrovnaný rozpočet finančnými
operáciami vo výške 4 396 342 € vrátane cieľov a ukazovateľov. Následne bol v priebehu roka
uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 164/2007 o kompetenciach primátora mesta upravený na
9 930 614 €, čo bolo v porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2009 o 125,88% viac z dôvodu, ţe v
pôvodnom rozpočte nie sú kapitálové aktivity.
Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom
Mesta pre rok 2010 tým istým uznesením a MsZ vzalo na vedomie aj rozpočty pre roky 2011 a 2012.
Rozpočet príjmov a výdavkov roku 2010 bol postavený ako prebytkový, kde príjmy prevýšili
výdavky o 165 706 €, ktoré spolu a za pomoci finančných operácií postavili Rozpočet príjmovej a
výdavkovej časti ako vyrovnaný a aj po úprave zostal vyrovnaný. Úpravy rozpočtu v roku 2010 boli
z týchto dôvodov:
a)
b)
c)
d)
e)

príjem kapitálových zdrojov z dotácií na základe ţiadostí,
príjem úverov ŠFRB na výstavbu bytových domov
úpravy záväzných limitov pre delimitované oblasti,
svetová finančná kríza - zníţenie podielových dani
ďalšie doplnenie príjmových finančných operácií z FRR a FRB na schválené ţiadosti

Úpravy rozpočtu prebiehali v súlade s uzneseniami MsZ cez 38 rozpočtových opatrení v
priebehu roka uvedených v Poznámkach (príloha č.4 Záverečného účtu) vrámci účtovnej závierky a
v súlade s §14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a
doplnkov. O týchto rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom
operatívna evidencia. V konečnom dôsledku bol pôvodný rozpočet upravený na 9 930 614 €, čo je v
porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2009 o 11,95% viac. Dôvodom takéhoto nárastu sú
predovšetkým kapitálové activity – projekty schválené z dotácií na rekonštrukcie základných škôl,
verejného osvetlenia a výstavbu bytových domov.
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MESTO SVIT – Hospodárenie za 01-12/2010 – REKAPITULÁCIA v eurách
PRÍJMY

Pôvodný rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Bežné - spolu
Beţné – mesto
Beţné - rozp. org.
kapitálové-spolu
kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom
VÝDAVKY
Bežné - spolu
Beţné - mesto
Beţné - rozp. org.
Kapitálové-spolu
Kapitálové - mesto
Kapitálové - rozp. org.
Medzisúčet (bez FO)
Finančné operácie (FO)
Celkom

4 364 642
4 329 627
35 015
0
0
0
4 364 642
31 700
4 396 342
Pôvodný rozpočet
4 162 851
2 940 627
1 222 224
36 085
31 385
4 700
4 198 936
197 406
4 396 342

4 297 356
4 262 341
35 015
3 168 285
3 168 285
0
7 465 641
2 464 973
9 930 614
Upravený rozpočet
4 602 326
3 205 480
1 396 846
5 110 326
5 105 626
4 700
9 712 652
217 962
9 930 614

4 448 934,85
4 393 378,98
55 555,87
1 721 693,39
1 721 693,39
0
6 170 628,24
1 950 412,58
8 121 040,82
Skutočnosť
4 355 366,42
2 951 710,61
1 403 655,81
3191 515,55
3 186 879,85
4 635,70
7 546 881,97
217 359,85
7 764 241,82

103,53
103,07
158,66
54,34
54,34
82,65
79,13
81,78
94,63
92,08
100,49
62,45
62,42
98,63
77,70
99,72
78,18

Poznámka: granty a dary sa nerozpočtujú, "FO=finančné operácie"
z toho rozpočtové
organizácie jednotlivo
ZUŠ

pôvodný rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť bez
grantov

plnenie v %

8 763

8 763

14 708,06

167,84

16 352

16 352

25 327,02

154,89

9 900

9 900

15 520,79

156,78

Príjmy bežné spolu

35 015

35 015

55 555,87

158,66

Príjmy celkom

35 015

35 015

55 555,87

158,66

ZUŠ

155 190

155 453

159 328,46

102,49

ZŠ Mierová

572 872

636 953

641 112,26

100,65

ZŠ Komenského

494 162

604 440

603 215,09

99,8

1 222 224

1 396 846

1 403 655,81

100,49

ZŠ. Mierová

4 700

4 700

4 635,70

98,63

Výdavky kapitálové spolu

4 700

4 700

4 635,70

98,63

1 226 924

1 401 546

1 408 291,51

100,48

ZŠ Mierová
ZŠ Komenského

Výdavky bežné spolu

Výdavky celkom

PODROBNE (v €) ROK 2010: Príloha č.1 - Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej
správy k 31.12.2010 FIN 1-04:
Schodok rozpočtového hospodárenia (bez FO)
- 1 376 253,73 €
=(kapitál.príjmy-kapitál.výdavky)+(beţné príjmy-beţné výdavky)
Finnančné operácie (ďalej FO)
a) výdavkové FO (splátky leasingov a úverov)
- 217 359,85 €
b) príjmové FO
+1 950 412, 58 €
z toho: - úver ŠFRB
1 130 593,81 €
- doplnenie z fondov
806 290,02 €
- nevyčerpané z r. 2009
13 528,75 €
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými FO
rozdiel príjmovej a výdavkovej časti celkom
+356 799,00 €
štátne dotácie nevyčerpané v r. 2010
- 63 439,78 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 na vysporiadanie +293 359,22 €
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Výsledok z hospodárenia z výkazu ziskov a strát v roku 2010 je iná kategória, lebo neporovnáva
rozpočtové príjmy a výdavky ale náklady a výnosy. Vykazovala sa za Mesto prvýkrát v roku 2008, keď
MESTO SVIT ako ostatné mesta a obce prešlo na akruálny princíp účtovníctva. Pre rok 2010 aj naďalej
zostáva finančné vysporiadanie podľa rozpočtového hospodárenia - zmeny stavu peňažných prostriedkov,
viď vyššie a pre posúdenie hospodárskeho výsledku z nákladov (trieda 5) a výnosov (trieda 6) je výsledok
následovný v €

MESTO SVIT
ROK 2010

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť
(ŠJ)

Účtovné obdobie spolu

Náklady

-4 012 964

-31 968

-4 044 932

Výnosy

3 482 165

31 968

3 514 133

-531 179

0,00

-531 179

výsledok hospodárenia
po zdanení

Výsledok hospodárenia Mesta Svit za rok 2010 z Výkazu ziskov a strát (Príloha č. 3 -Úč ROPO SFOV 2-01)
je teda vo výške je -531 179 € a výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 ako rozdiel Rozpočtu
Mesta Svit za rok 2010 medzi príjmami a výdavkami a teda zmeny stavu peňažných prostriedkov vo výške
- 1 376 253,73 €, ktorý je upravený aj cez finančné operácie a to na +356 799,00 € a po odpočítaní
nevyčerpaných štátnych dotácii ako výsledok rozpočtového hospodárenia na vysporiadanie +293 359,22 €

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV - príloha č. 2 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Aktíva (majetok) sa rovnajú pasívam (vlastné imanie a záväzky) v celkovej výške 20 551 734 € (k
roku 2009 nárast 11,08%). Neobeţný majetok (netto) vo výške 18 050 563 € (k roku 2009 nárast
16,80%) pozostáva z dlhodobého nehmotného majetku vo výške 16 192 € (k roku 2009 pokles o
50,28%), dlhodobého hmotného majetku vo výške 16 849 728 € (k roku 2009 nárast 18,35%) a
dlhodobého finančného majetku vo výške 1 184 643 € (k roku 2009 bez zmeny). Mesto je vlastníkom
akcií v Marmote Press a.s., PVS a.s., Dexia Banka Slovensko a.s. a imanie BP Svit s.r.o. Svit so
100%-nou účasťou Mesta. Obeţný majetok mesta je vyčíslený v hodnote 2 492 456 € (k roku 2009
pokles o 18%), pričom materiálové zásoby predstavujú čiastku 9 513 € (k roku 2009 pokles o
4,69%), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 211 908 €, krátkodobé pohľadávky čiastku
120 858€, z toho daňové pohľadávky sú vo výške 36 349 €. Finančné účty mesta dosiahli výšku
1 150 177 € (k roku 2009 pokles o 28,38%). Časové rozlíšenie na strane aktív bolo zaúčtované vo
výške 8 715 € (v roku 2009 to bolo 8 713 €).
Strana pasív v časti vlastného imania je vo výške 12 843 228 € (k roku 2009 pokles o 2,12%)
ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 13 374 407€ (k roku 2009
nárast 3,08% t.j. o výsledok hospodárenia za rok 2009 vo výške 146 263 €) a výsledok hospodárenia
roku 2010 vo výške -531 179 € tak, ako to vyplýva aj z výkazu ziskov a strát. Záväzky Mesta sú
bliţšie popísané nielen v Poznámkach (príloha č. 4) ale aj v časti nasledujúcej 3. Prehľad o stave a
vývoji dlhu. Celková výška záväzkov je 4 308 141 € t.j. vo vzťahu k roku 2009 nárast o 20,39%
predovšetkým vo vzťahu k ŠFRB ako úvery na bytové domy, ktorý vzrástol z 2 587 442 € na
3 610 379 €, úver k Dexia banka Slovensko a.s. za MsPBHaS Svit vo výške 398 185 € klesol v roku
2010 na 302 621 €, krátkodobé záväzky vo výške 464 800 € klesli na 270 904 € t.j. o 42% a časové
rozlíšenie z čiastky 1 802 136 € v roku 2009 vzrástli na 3 400 365 € t.j. o 8,68% z dôvodu
zaúčtovania výnosov budúcich období ako rozúčtovanie príjmu kapitálových transférov (napr. na
školy, verejné osvetlenie, bytové domy, DOS…) do budúcich období.
Prehľad o jednotlivých poloţkách vrátane spôsobu ocenenia a podstaty odpisovania majetku
sú popísané vrámci Poznámok (príloha č. 4) k ročnej individuálnej závierke a samotný výkaz Úč
ROPO SFOV 1-01 (príloha č. 2).
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3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
K 31.12.2009 predstavovali záväzky čiastku 3 578 375 €, z toho krátkodobé rezervy 44028 €,
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané prostriedky dotácií 13 529 €. Dlhodobé
záväzky mesta boli vo výške 2 645 707 € z toho úvery ŠFRB na 26 b.j., 30 b.j., 80 b.j. a 36 b.j.
predstavujú k 31.12.2009 čiastku 2 587 442 €.
Mesto evidovalo k 31.12.2010 záväzky v celkovej hodnote 4 308 141 € . Z toho krátkotobé
zákonné rezervy v hodnote 47 374 €), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - nevyčerpané
prostriedky dotácii 63 462 €). Dlhodobé záväzky mesta vo výške 3 623 780 € z toho úvery ŠFRB na
26 b.j., 30 b.j., 80 b.j., 36 b.j. a 30 b.j vo výške 3 610 379 € v zmysle týchto zmlúv:
Mesto podpísalo 5.3.2002 úverovú zmluvu č. 706/635/2002 so ŠFRB na výstavbu 26-bytovej
jednotky vo Svite s úrokovou sadzbou 3,9% (t.j. 6 269 036,- Sk = 208 094 €) vo výške istiny 11 076
tis. Sk (367 655,85 €) na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo výške
11 076 tis. Sk (367 655,85 €). Ku koncu roka 2010 bolo z tohto úveru splatených 90 splátok po
1734,118 € (52 242 Sk). K 31.12.2010 zostatok úveru predstavuje 309 292,69 €, pričom na istine od
začiatku bolo splatených 58 363,19 € a na úrokoch 97 707,43 €. Úver je splatný v roku 2032.
Na výstavbu 30 b.j. bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB
uzn. MZ č. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk (804 720,18 €) s úrokovou sadzbou 1,2% na 30
rokov, ktorý na výstavbu 30 bj. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk (149 239,86€).
Splácať sa začal aţ v roku 2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento
úver čerpaný vo výške 1272860,- Sk (42 251,21 €) a mesačná splátka predstavuje čiastku 80 223,Sk (2 662,92 €). V roku 2005 bol vyčerpaný do plnej výšky a začalo splácanie úveru od 02/2005 t.j.
MsZ uzn. 70/2006 a 71/2006 schválilo záloţné právo na tento bytový dom č. 941 parc. č. 294/759 vo
výške 24 243 tis. + 4 496 tis. Sk (953960,03 €). K 31.12.2009 boli splatené úroky celkom
52409,41€ a istina celkom 136657,71 € (71 splátok). Zostatok úveru k 31.12.2010 je 668062,47 €.
Úver je splatný v roku 2034.
c) Mesto prijalo na výstavbu 80 b.j. Ďalší úver od ŠFRB č.zml. 706/574/2007 vo výške
42102 tis. Sk (1 397 530,37 €) s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov a mesačnou splátkou 135 417,Sk (4 495,02 €) (istina aj úrok) počnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyčerpaných 8 988
tis. Sk (298 346,94 €), čo predstavovalo aj čiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca
časť bola vyčerpaná v roku 2008. Záruky: Kultúrny dom, Krytá plaváreň, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami – zabezpečenie návratnosti úveru – znalecký posudok 1,5 x 42 102 tis. Sk.
Po ukončení výstavby bola táto zábezpeka zrušená. Bytovka bola skolaudovaná. Do konca roka
2010 bolo uhradených 38 splátok. Na istine bolo splatených 124393,34 € a na úrokoch 46 417,42 €.
Zostatok úveru k 31.12.2010 je 1 273 137,03 €. Splatnosť úveru je v roku 2037.
d) V roku 2009 (15.5.2009) podpísalo Mesto Svit ďalšiu úverovú zmluvu č. 706/455/2009 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu - 36 b.j. , kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške
2 922,66 € (88 048,01 Sk) mesačne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku 140
559,76 € Výška úveru-istiny je 908 675,18 €. K 31.12.2009 bol úver čerpaný len vo výške 277
082,33 €. Na výstavbu tejto bytovky dostalo Mesto Svit aj dotáciu MVaRR (Zmluva č. 0199-PRB2009) vo výške 302 890 €. Do 31.12.2010 bolo uhradených 12 splátok: istina vo výške 39234,12 €
a úroky vo výške 13373,73 €, pričom zostatok istiny úveru k 31.12.2010 predstavuje čiastku
869441,06 €. Úver je splatný v roku 2039.
e) V roku 2010 (17.6.2010) podpísalo Mesto Svit ďalšiu úverovú zmluvu č.706/687/2010 so
ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu – 30 b.j. na ul. Štúrovej vo Svite, kde bolo
dohodnutých 359 splátok vo výške 2 891,99 € mesačne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky
predstavujú výšku 139 084,41 € a istina 899 140 €. K 31.12.2010 bol úver čerpaný len vo výške
499001,01 €, zostáva dočerpať v roku 2011 ešte 400138,99 €. Na výstavbu tejto bytovky má dostať
Mesto Svit aj dotáciu MVaRR vo výške 385340 €. Do 31.12.2010 boli uhradené 4 splátky. Istina vo
výške 8 554,87 € a úroky vo výške 3013,09 €. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2010 prestavuje čiastku
490446,14 € (+400138,99€ do roku 2011). Úver je splatný v roku 2040.
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K 31.12.2009 boli na účte 479 evidované záväzky k ŠFRB z istín úverov vo výške 2 587 442
€. Po dočerpaní úveru za 36 b.j. do plnej výšky je tento záväzok z istín úverov vo výške 3 219 035 €.
K 31.12.2010 sú na účte 479 záväzky k ŠFRB z istín úverov vo výške 3 610 379. Do tejto čiastky
oproti roku 2009 bolo doúčtované čerpanie úveru na 36-bytovú jednotku do výšky 100% a prvá časť
vyčerpaného úveru na 30-bytovú jednotku. V roku 2011 sa dopočíta zvyšok nevyčerpaného úveru vo
výške 400138,99 €, pričom s touto čiastkou by bolo úverové zaťaţenie so ŠFRB 4 010 518 €.
Predpokladáme, ţe tento úver bude vyčerpaný v roku 2011, kedy bude plná výška vyčerpaných
úverov zo ŠFRB na tomto účte. Tieto úvery sa nezapočítavajú do celkového dlhu mesta na účely
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde je uvádzaný len súhrn záväzkov,
vyplývajúcich zo zo splácania istín návratných zdrojov financovania a suma ručiteľských záväzkov
mesta (viď. nasledujúci odsek č. 5 tohto Záverečného účtu) k 31.12. rozpočtového roka.
Mesto prevzalo úver za MsPBHaS Svit, (príspevková organizácia uzn. MsZ č. 198/2007
zrušená). Úroková sadzba predstavuje 3,79 %. Dňa 21.12.2007 bola podpísaná ďalšia úverová
zmluva č. 32/084/07 s Dexia bankou Slovensko a.s., ktorá nie je úverom ŠFRB a znamená úver,
ktorý sa počíta v zmysle rozočtových pravidiel do dlhu mesta. Celková čiastka úveru 17 753 662,Sk predstavuje zostatok úveru zrušenej príspevkovej organizácie MsPBHaS Svit za výmenníkové
stanice aj dispečing. Úver sa začal splácať v úrokovej sadzbe 12-mesačného bríboru a úrokového
rozpätia 0,3%. Splácanie úveru začalo za obdobie od 21.12.2007 do 31.12.2007 len podielom úroku
pre mesto Svit, lebo istina za december uţ bola uhradená. Ďalšie splátky: 239 914,- Sk s výnimkou
poslednej t.j. 239940,- Sk vţdy k 20. dňu v mesiaci prvýkrát v januári 2008 a splátky úrokov vţdy k
1. dňu v mesiaci uzatvorenia zmluvy t.j. Január 2008 prvýkrát. Koniec splátok: 20.02.2014,
zabezpečenie úveru zmenkou. Za rok 2009 splatilo Mesto na tomto úvere istinu vo výške 95 564,28
€ a úroky 17 758,28 €. Zostatok úveru k 31.12.2009 bol 398 185 €. V roku 2010 splatilo na tomto
úvere Mesto istinu 95 564,28 € a úroky vo výške 6 127,38 €, zostatok úveru k 31.12.2010 je
302 620,72 €. Úver je splatný 20.02.2014.
Celkom za týchto 6 úverov (z toho 5 vo vzťahu k ŠFRB) k 31.12.2010 na istine bez úrokov
zostáva uhradiť 3 913 000 € +400 139 € (v roku 2011). V priebehu roka 2010 nevyuţívalo mesto
ţiadny kontokorentný úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo
finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyţiadala čerpanie takého úveru. Problémy s
nedostatkom finančných zdrojov z dôvodu svetovej krízy sa riešili doplnením zdrojov z fondov Mesta
resp. úspornými opatreniami.
Ostatné dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu 13 401 €.
Krátkodobé záväzky sú vo výške 270 904 €, predovšetkým 128 901 € záväzky voči
dodávateľom v lehote splatnosti, 5 838 € prijaté preddavky, 33 € záväzky z nájmu – záver, 57 666 €
záväzky voči zamestnancom - výplata za december 2010, 31 821 € odvody za mesiac december
2010 a k tomu daň vo výške 7 206 €.
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Uzn. MZ č. 60/2002 schválilo úver pre TS vo výške 1,5 mil. Sk pre generálnu opravu
špeciálneho vozidla na odvoz TKO, uzn.MZ Mesto schválilo a zaručilo sa PKB a.s. Liptovský
Mikuláš na základe uzn. č. 96/2002, č. 120/2002 a č. 151/2002 za úver na nový systém vykurovania
MsPBHaS vo výške 31 mil. Sk. K 31. decembru 2004 bol zostatok úveru ešte 24 mil. Sk. Uznesením
č. 152/2002 schválilo zmluvu o terminovanom úvere na vytvorenie kontokorentného účtu vo výške
3mil. Sk na tento zámer. Tento úver, ktorý Mesto Svit zobralo na seba za zrušenú organizáciu
MsPBHaS Svit 21.12.2007 schválený uzn. 197/2007 je vo výške 589 313,62 € (17 753 662,- Sk)
ručený vlastnou zmenkou Mesta. Stav úveru k 31.12.2010 je 302 621 €.
Za úver v článku 4 na výstavbu 26 b.j. mesto ručilo poistnou zmluvou s Univerzálnou
bankovou poisťovňou v zmysle uzn. 88/2001 a na výstavbu 30 b.j. mesto ručilo v zmysle uzn.
140/2004 nehnuteľnosťami t.j. Domom kultúry vo Svite a Plavárňou aţ do kolaudácie 30 b.j. V
súčasnej dobe po kolaudácii sa tieto záruky zrušili a teraz ručí mesto v zmysle uzn. 88/2001
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bytovým domom vo výške 775 795 € (23 371 601 tis. Sk) v prípade 26-bytovej jednotky v zmysle
Zmluvy o zriadení záloţného práva v roku 2003 - pozemok parc.č. 294/730 a budova súp.č.890 (26
b.j.) postavená na pozemku parc.č.294/730 a v prípade 30-bytovej jednotky, kde je aj záruka
notárskou zápisnicou na účet počas výstavby a po nej uzn. 70-71/2006 záloţné práve vo výške
953960 € (28 739 tis. Sk) na predmetnú bytovú jednotku. Záloţná zmluva zo dňa 1.12.2005 na
nájomný bytový dom Svit, súp. č. 941 (30 b.j.) na parc. č. 294/759, vo výmere 537 m2.
Uzn. MZ č. 117/2004 mesto odsúhlasilo ručiteľské vyhlásenie Recyklačnému fondu za úver
TS mesta Svit vo výške 283 635 56 € (8 544 805,- Sk), ktorý je uţ splatený a ručenie zrušené. Uzn.
189/2004 mesto zabezpečovalo úver MsPBHaS Svit Domom kultúry vo Svite Pod Skalkou na
zriadenie dispečingu Tepelného hospodárstva vo výške 129 377,81 € (3 897 636,- Sk), ktorý je
taktieţ uţ splatený.
MsZ svojím uzn. 9/2006 schválilo ručenie úveru ŠFRB na stavebné úpravy hotela Mladosť
nehnuteľnosťami: Dom kultúry vo Svite, Rehabilitačné stredisko vo Svite, Internát ZP s.č. 838 s
príslušnými pozemkami- blok “C” hotela Mladosť v hodnote znaleckého posudku vo výške
(1,5x42102 tis. Sk) 2 096 295,56 €. Po kolaudácii v roku 2008 bola táto záruka uvoľnená, aby bolo
moţné týmito nehnuteľnosťami ručiť pri novej ţiadosti na rekonštrukciu Penziónu na bytový dom
cez ŠFRB v roku 2009-2010. Zmluva o zriadení záloţného práva zo dňa 25.3.2009 ručí za tento
úver nájomným bytovým domom súp.č. 838 (80 b.j.) na parc.čísle 390/42 a 630 v hodnote
1632561€ (t.j. bez hodnoty dotácie).
Na výstavbu 36 b.j. bola podpísaná Zmluva o zriadení záloţného práva vo výške 1,3 násobku
poskytnutého úveru t.j. 1181278 € (908675,18x1,3) zo dňa 25.05.2009 na:
- Kultúrny dom vo Svite súp.č. 198 na parc. č. 175/1
- pozemok parc.č. 175/1, 181/2 o výmere 4045 m2
- pozemok parc.č. 175/2 o výmere 3300 m2
- Plaváreň vo Svite súp.č. 307 na parc.č. 406/5
- pozemok parc.č. 406/5 o výmere 15098 m2.
Po ukončení výstavby a kolaudácií stavby je zriadené záloţné právo na nehnuteľnosť, na
ktorú bol poskytnutý úver. Pričom ŠFRB bude prednostným záloţným veriteľov a v jeho prospech je
vinkulovaná aj poistná zmluva do výšky poskytnutého úveru.
Uznesením MsZ č. 10/2010 zo dňa 28.01.2010 bola schválená zmluva a ručenie úveru ŠFRB
nehnuteľným majetkom mesta a to pozemkami parc. Č. 466/1, 466/2, Futbalovým štadiónom parc.
Č. 406/2 – do doby kolaudácie 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite vo výške 1,3 násobku
výšky poskytnutého úveru t.j. 899 140 x 1,3 = 1168882 € . Po ukončení výstavby a kolaudácií stavby
má byť zriadené záloţné právo na nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver. Pričom ŠFRB bude
prednostným záloţným veriteľov a v jeho prospech je vinkulovaná aj poistná zmluva do výšky
poskytnutého úveru.
6. FINANČNÉ VYSPORIADANIE S PRÍSPEVKOVÝMI ORGNIZÁCIAMI
K výročnej správe za rok 2010 ($16 ods.2 zák. 583/2004 Z.z. v znení zmien a predpisov)
Mesto Svit má jednu príspevkovú organizáciu a to Technické sluţby Mesta Svit. Táto
organizhácie je rozčlenená na tieto strediská:
- správa
- odvoz komunálneho odpadu
- ostatná doprava
- verejná zeleň
- technický úsek
- verejné osvetlenie
- pohrebné sluţby
- separovaný zber
- odvoz komunálneho odpadu (podnikateľská činnosť)
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Mesto príspevkom vyrovnáva hospodárenie tejto organizácie, ktorý je potrebné po ukončení
obdobia finančne vysporiadať. Pre porovnanie rokov 2008, 2009 a 2010 je tu nasledujúca tabuľka:
Príspevok
rok 2008
rok 2009
rok 2010 2010/2009
- bežný

580535

661311

603586

0,91

22572

0

0

-

603107

661311

603586

0,91

0

5950

35021

5,88

- účelové leasing cez mesto

19318

19102

15259

0,80

medzisúčet-cez účet Mesta

19318

25052

50280

2,00

622425

686363

653866

0,95

- náklady celkom
- výnosy celkom
- výsledok hospodárenia
- z hlavnej činnosti)
- z podnikateľskej činnosti

1020579
1022528

982809
983490

924988
918719

0,94
0,93

1400
549

60
621

-6982
713

stav majetku

2099451

2072785

1994247

- kapitálový
medzisúčet-na účet TS
- ext. menežment -projekt TS

príspevok celkom

0,96

TS Mesta Svit vykonali vrámci príspevku prideleného Mestom pre Mesto za rok 2010 výkony
v celkovej hodnote 122 367 €, čo je o 21,49% viac ako v roku 2009. Táto hodnota bola vypočítaná
podľa platných sadzieb pre TS Mesta Svit pre fakturáciu podľa najazdených km, výkonu a
manipulácie na mieste a bez DPH.
Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2010 bol prerokovaný dňa
10. marca 2011, kde boli na základe rozboru hospodárenia organizácie ako aj plnenia
programového rozpočtu prehodnotené všetky ukazovatele za rok 2010 s tým, ţe výsledok
hospodárenia za rok 2010 t.j. zisk 713,14 € z podnikateľskej činnosti navrhujeme pouţiť na zníţenie
straty z hlavnej činnosti a túto upravenú stratu hlavnej činnosti vo výške 6 982,41 – 713,14 =
6 269,27 € navrhujeme zaúčtovať na účet straty minulých rokov a v ďalších rokoch postupne
započítavať k tomuto účtu zisk z podnikateľskej činnosti.
Technické sluţby Mesta Svit naplnili §21 ods. 2 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj naďalej zostávajú ako príspevková organizácia
zaradená vo verejnej správe v súlade s §21 ods. 12 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
Za svoju obchodnú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit sa zúčtovanie
nevykonáva, preţote táto organizácia spolupracovala s Mestom cez dodávateľsko-odberateľské
vzťahy a nedostala v roku 2010 ţiadnu dotáciu na konkrétne úlohy vo verejnom záujme.
7. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto nemá vo svojom rozpočte podnikateľskú činnosť. Uzn. MZ č. 115/2002 a 153/2002
bola však schválená podnikateľská činnosť pre príspevkové organizácie mesta a to: MsPBHaS Svit Tepelné hospodárstvo od 1.8.2002. V roku 2005 schválilo MsZ uznesením č. 225/2005 pre túto
organizáciu od 1.12.2005 vykonávanie podnikateľskej činnosti aj v správe a údrţbe bytových a
nebytových priestorov v osobnom vlastníctve. Uzn. č.190/2002 bola MZ rozšírená zriaďovateľská
listina Technických sluţieb mesta Svit od 01.10.2002 o správu lesov, ťaţbu a predaj drevnej hmoty a
náhradnú výsadbu a uzn. č. 236/2002 o podnikateľskú činnosť od 1. 1. 2003 na zber a prepravu a
skládkovanie komunálneho odpadu.
Celkom z týchto podnikateľských činností Mesto vrámci svojej príspevkovej organizácie
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získalo 713,14 €, čo je oproti roku 2009, keď dosiahli zisk 621,10 € nárast o 14,82%.
Uzn. 198/2007 bola zrušená príspevková organizácia MsPBHaS Svit a na výkon jej činnosti od
1.1.2008 zaloţilo Mesto Svit k 11.8.2007 obchodnú spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit.

8. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA
Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:
Fond rozvoja bývania (FRB)
Sk
Fond rozvoja bývania k 1.1.2008 .................
9 927 549,79
doplnenie príjmov cez fin. operácie za rok 2008
-4 700 000,00
stav k 31.12.2008 (221)
5 227 549,79
čerpanie za rok 2009 - uzn. 85/2009
stav účtu 35-24727-562/0200 31.12.2009
doplnenie vysporiadania fondov VH 2009 uzn.75/2010
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. 10,109/2010
stav FRB 31.12.2010
na účte 35-24727-562/0200
na účte 9668154/5200 (zvýhodnené úročenie-terminovaný)

EUR
329 534,28
-156 011,42
173 522,86
-17 536,00
155 986,86
33 519,86
-34 298,53
155 208,19
55 208,19
100 000,00

Fond rozvoja a rezerv (FRR)
Počiatočný stav k 1.1.2008 .....................
24 438 976,06
príjmy - z hosp. výsledku za rok 2007...
4 467 872,74
prevod do IF - oprava (HV 2007)
- 2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-26 296 000,00
vratka nepouţitých príjmov 2008
+ 2 400 000,00
stav k 31.12.2008..(221)......................
2 457 778,66
hospodársky výsledok za rok 2008
čerpanie za rok 2009 - uzn.11,64/2009
stav účtu 123-24727-562/0200 31.12.2009
doplnenie vysporiadania fondov VH 2009 uzn.75/2010
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. MsZ 2010
stav FRR 31.12.2010
na účte 35-24727-562/0200
na účte 9668154/5200 (zvýhodnené úročenie-termínovaný)

-793 201,88
81 583,31
+100 673,92
-63 452,26
118 804,97
241 801,03
-79 430,20
281 175,80
81 175,80
200 000,00

Investičný fond -uzn. 81/2008 29.5.2008 (IF)
Počiatočný stav k 1.1.2008...................
0,00
príjmy - z hosp.výsledku za rok 2007
1 914 802,60
prevod z FRR oprava (HV 2007)
+2 553 070,14
posilnenie príjmov v roku 2008
-4 295 000,00
stav k 31.12.2008
172 872,74
hospodársky výsledok za rok 2008
čerpanie za rok 2009 - uzn.64/2009
stav účtu 2465845651/0200 31.12.2009
doplnenie vysporiadania fondov a VH 2009 uzn.75/2010
doplnenie príjmov (podľa výdavkov) uzn. MsZ 2010
stav IF 31.12.2010

63 559,80
+84 746,40
-142 567,88
5 738,32
+402 695,69
-138 434,00
270 000,01
578 451,05
-692 561,29
155 889,77

811 225,39
+ 63 559,80

Čerpanie týchto fondov v roku 2010 ako doplnenie príjmov mesta podrobne na základe
uznesení MsZ vrámci roka je súčasťou Výročnej správy a predmetom rokovania a schvaľovania
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Záverečného účtu Mesta s tým, po jeho schválení sa fondy rovnajú peňaţným účtom. O peňaţných
fondoch sa neúčtuje v účtovníctve, nakoľko pre ne nie sú vytvorené príslušné účty vrámci účtovnej
osnovy. Účtuje sa len o pohybe peňaţných prostriedkov prostredníctvom analytického účtu
vytvoreného k účtu 221 - bankové účty.
Okrem týchto účtov Mesto eviduje na samostatnom účte zábezpeku na výstavbu 26 b.j. a 30
b.j. od dodávateľa stavby, ktorá k 31.12.2010 predstavuje čiastku 27 101,13 € kaţdoročne ,zvýšenú
o úrok patriaci dodávateľovi stavby v zmysle zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 35/2006 a rozpočtovým opatrením č. 5/2006
vyčlenilo prostriedky vo výške 3 742 tis. Sk t.j. 124 211,64 € za výrub stromov účelovo určených len
na ţivotné prostredie a náhradnú výsadbu. K 31.12.2010 je na tomto účte čiastka 74 530 €. Z
prostriedkov tohto účtu boli zafinancované výdavky spojené s projektom obnovy zelene v meste Svit
vo výške 33 193,09 €.
Na samostatných účtoch sa vedú účelové dotačné prostriedky. Niektoré boli k 31.12.2010
vyúčtované: účet delitimitačných dotácií, na ktorom zostali vratky nevyčerpaného dopravného pre
základné školy, ktorý zostáva na vyčerpanie v roku 2010 do 31.3. v zmysle rozpočtových pravidiel a
zostatok dotácie na nedostatok podielových daní vo výške 60 379,- €, ďalej účet dotácií na hmotnú
núdzu, účet na dotácie z fondov (napr. PRO SLOVAKIA), účet na dotácie pre sociálne účely, účet na
dotácie pre kamerový systém, účet Spoločného obecného úradu Svit. Vzhľadom k tomu, ţe od 1.
januára začínajú na tieto účty prichádzať dotácie na nové účtovné obdobie, neboli zrušené ani k
31.12.2010.
9. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
Hodnotiaca správa je samostatnou prílohou 5) k Záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2010
PRÍLOHY záverečného účtu - viď. priložená účtovná závierka
1) Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2010 v eurách
2) SÚVAHA - bilancia aktív a pasív - výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 1-1 za rok 2010 v eurách
3) VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2010 v eruách
4) POZNÁMKY
5) Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Svit na rok 2010

III. P R E H Ľ A D

O

PLNENÍ

PRÍJMOV

A

VÝDAVKOV

Rozpočet sa sleduje v priebehu celého roka ako druhý rozpočtový okruh popri akruálnom
účtovníctve. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
Rozpočtovými organizáciami sú: ZŠ na Mierovej ulici, ZŠ na Komenského ulici a ZUŠ. Ich plnenie
príjmovej aj výdavkovej časti je vidieť vrámci Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2010, ktorý je
súčasťou tejto Výročnej správy v čl. II.
III. A PRÍJMY
Príjmová časť rozpočtu bola splnená oproti upravenému rozpočtu 9 930 614 € na 81,78%,
čo predstavuje 8 121 040,82 €. Oproti roku 2009 je tu nárast o 20,57% predovšetkým z dôvodu
štátnych dotácii na školy, verjné osvetlenie a úvery na 36-bytový a 30-bytový nájomný dom. Pričom
na tomto plnení sa podieľali beţné príjmy vo výške 4 448 935 € splnené na 103,53% aj preto, ţe bol
rozpočet upravený niţšie z dôvodu poklesu podielových dani ako dopad hospodárskej krízy. Práve
preto v porovnaní s rokom 2009 je to pokles na 92,43%. Kapitálové príjmy vo výške 1 721 693 €
boli splnené oproti upravenému rozpočtu na 54,34% z dôvodu rozdelenia rekonštrukcie základných
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škôl a výstavby ďalšieho bytového domu na roky 2010 a 2011. V porovnaní s rokom 2009 bol nárast
o 20,98% a rozdiel vznikol zo samotnej stavebnej činnosti v jednotlivých rokoch. Príjmové finančné
operácie vo výške 1 950 412,58 € boli splnené na 79,13% vďaka čerpaniu úveru ŠFRB na 30-bytový
dom, ktorý bude ukončený v prvej polovici roka 2011. Finančé operácie v príjmovej časti
predstavujú spomínané úvery ŠFRB na výstavbu bytových domov 57,97% a doplnenie príjmov z
fondov Mesta 42,03%. Práve tieto úvery spôsobili, ţe príjmové finančné operácie v roku 2010 boli o
291% vyššie ako v roku 2009. Aj v roku 2010 tak ako v roku 2009 sa investičné activity resp. ich
prefinancovanie z dotácii prelínali aţ do roku 2011.
III. A a) príjmy bežného rozpočtu (4 448 935 €)
členíme na

- daňové
- nedaňové

Daňové príjmy – podielové dane – vo výške 1 515 887 € jednak započítané ako vlastné
príjmy mesta prideľované mestám a obciam v súlade so zákonom a podľa prílohy č. 3 Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 v znení zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok
2010 ako podiel na daniach z príjmov fyzických osôb predstavujúci 34,07%-ný (v roku 2009
38,35%, v roku 2008 to bolo 42,04%) na bežných príjmoch mesta. Oproti roku 2009 je tu pokles o
17,87% a oproti roku 2008 je tu pokles o 24%, pričom oproti prognóze na rok 2008 to bol pokles aţ
o 29% a to z dôvodu finančnej a hospodárskej svetovej krízy. Výrazná zmena v tejto poloţke nastala
v roku 2005, keď rozdelenie prenesených a originálnych kompetencií spôsobilo rozdiel vo
financovaní týchto činností. Originálne kompetencie boli financované cez podielové dane a v roku
2005 to prvýkrát znamenalo nárast v týchto podielových daniach aţ o 142%. V ďalších rokoch to
znamenalo medziročný nárast 17-18% aţ teda počnúc rokom 2008 táto poloţka klesala. Tieto
podielové dane vychádzajú z počtu obyvateľov, počtu detí a občanov nad 62 rokov a pomocou
vzorcov sa prerozdeľujú aj úpravou koeficientami o veľkosti mesta či nadmorskej výške na zverené
oblasti. Mesto prijalo úsporné opatrenia na zvládnutie krízového stavu a sledovalo túto situáciu v
priebehu rokov 2008, 2009 aj 2010. V roku 2009 dostalo Mesto dotáciu na pokrytie nedostatku
podielových dani 152 856 € a v roku 2010 bola na dvakrát poskytnutá takáto účelová dotácia v
celkovej hodnote 110 822 €, z ktorých si 60 379 € ponechalo pre beţné výdavky roka 2011 z dôvodu
klesajúcich beţných príjmov a pre rok 2011 aj koniec dočasného povolenia krytia beţných výdavkov
kapitálovými príjmami resp. príjmovými finančnými operáciami – doplnením z fondov Mesta.
Daňové príjmy získavané z dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatku predstavujú
druhú skupinu vlastných príjmov, ktorá bola oproti rozpočtu prekročená o 6,2% a predstavuje
čiastku 702 546 € vyššiu oproti roku 2009 o 7,22% a na bežných príjmoch predstavujú podiel
15,80%..
Nedaňové beţné vlastné príjmy (predovšetkým príjmy z prenájmu) boli naplnené vo výške
823 482,87 € čo je oproti roku 2009 pokles o 8,23% predovšetkým vďaka príjmom, ktoré
nepredstavujú stálu-paušálnu čiastku (napr. prenájom pozemku závislý od ťaţby štrku). Na bežných
príjmoch predstavuje 18,51%. Medzi nedaňové beţné príjmy sú začlenené aj príjmy rozpočtových
organizácií v rozpočtovanej čiastke 35 015 € s plnením 55 556 € t.j. na 158,66% aj vďaka darom,
ktoré sa nerozpočtujú.
Spolufinancovanie členských obcí SOÚ Svit na zvýšených výdavkoch SOÚ
Svit v roku 2010 bolo ako v roku 2009 vo výške 42 841 € a na bežných príjmoch mesta to bol podiel
0,96%.
V neposlednom rade sú to beţné dotácie štátu či iných obcí (SOÚ Svit) na školstvo, matriku,
stavebný poriadok, ţivotné prostredie, voľby, hmotnú núdzu, register obyvateľov, sociálnu oblasť
(ZOS), dotácie ÚPSVaR ale aj beţné dotácie ako súčasť ku kapitálovej dotácií na rekonštrukcie ZŠ
a verejné osvetlenie a rôzne granty, celkom vo výške 1 364 179 €, čo je oproti roku 2009 pokles o
3,4% z dôvodu vplyvu jednorázových účelových dotácií, ktoré sú v jednotlivých rokoch rôzne.
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Predstavujú 30,66%-ný podiel na bežných príjmoch mesta. Rozpočtovými opatreniami sa
vyrovnával rozpočet výdavkovej a príjmovej časti vţdy na 100% tak, aby účelové určenie týchto
prostriedkov bolo zachované. Z tejto čiastky bez rozpočtu boli plnené aj príjmy z darov a grantov,
ktoré predstavovali čiastku 2 618 € t.j. menej o 21,4% ako v roku 2009 a boli účelovo zamerané na
školstvo či sociálnu prácu.
Plnenie beţných príjmov bolo na 103,53%.
III. A b) príjmy kapitálového rozpočtu (1 721 693 €)
Predstavujú poloţky plnené z dôvodu predaja nehnuteľného majetku mesta či kapitálových dotácií.
Mesto predalo majetok v zmysle uznesení MsZ po prehodnotení jeho vyuţívanía a potrebnosti v
celkovej hodnote 48 101 €. Príjmy z predaja majetku predstavujú na kapitálových príjmoch podiel
2,79%.
Rozpočet roku 2010 u týchto príjmov bol naplnený aj čiastočným čerpaním kapitálových
dotácií a pokračovaním roka 2009 na rekonštrukcie základných škol 900 056 € (v roku 2009 to bolo
629 596 €), na verejné osvetlenie 441 087 €, na Zariadenie opatrovateľskej sluţby vo výške 6 000 €,
na kamerový system MsP 13500 €, na 36-bytový dom 302 890 €, na detské ihrisko 10 059 €.
Celkovo vo výške 1 673 592 €, čo bolo oproti roku 2009 aţ o 154% v predstavovalo to 97,21%
podiel na kapitálových príjmoch. Plnenie kapitálového rozpočtu v príjmovej čati je len na 54,34% z
dôvodu, ţe rozpočet bol tvorený na plnú výšku kapitálových dotácií na rekonštrukcie ZŠ, verejného
osvetlenia či výstavbu 36-bytového domu a predovšetkým 30-bytového domu (rozostavaný k
31.12.2010), pričom plnenie bolo rozdelené na prelome rokov 2009, 2010, 2011.
III. A c) príjmové finančné operácie (1 950 413 €)
Vykrývajú rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu v jeho príjmovej časti a v roku
2010 predstavovali 1 950 413 € t.j. 24%-ný podiel na príjmovej časti a to predovšetkým vďaka
úveru ŠFRB na 36-bytový nájomný dom a na 30-bytový nájomný dom (čiastočné čerpanie pre rok
2009, rok 2010, prenos do roka 2011), doplnenie príjmov z fondov mesta, ktoré v roku 2010 doplnili
potreby výdavkov vo výške 819 819 €. Poslednou časťou týchto operácii bol zostatok prostriedkov z
predchádzajúcich rokov vo výške 13 529 € - prostriedky štátu z roku 2009 povolené dočerpať v roku
2010 (do 31.3.2010). Plnenie príjmových finančných operácií bolo len na 87,80% z dôvodu, ţe
mesto vďaka úsporným opatreniam nepouţilo prostriedky fondov v plnej výške.
III. B VÝDAVKY
Výdavková časť Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2010 predstavuje čiastku 7 764 242 € s plnením
na 78,18% a oproti roku 2009 je to o 32,31% nárast predovšetkým však v kapitálovej časti. Beţné
výdavky vo výške 4 355 366 € oproti roku 2009 boli o 0,87% niţšie a výdavkové finančné operácie
vo výške 217 360 € zaznamenali prekročenie o 11,15%.. Dôvodom je teda kapitálová časť a
predovšetkým z dôvodu rozdelenia kapitálových aktivít vrámci rokov 2009, 2010 a aţ do roku 2011.
Výdavky (beţné a kapitálové) vrátane rozpočtových organizácií sú rozčlenené na:
- mesto samotné
81%
- jeho rozpočtové organizácie (ZŠ Ul. mierová, ZŠ Ul. Komenského a ZUŠ)
19%
a na
- výdavky beţného rozpočtu
- výdavky kapitálového rozpočtu
- výdavkové finančné operácie
spolu

rozpočet
4 602 326 €
5 110 326 €
217 962 €
9 930 614 €

skutočnosť
4 355 366 €
3 191 516 €
217 359 €
7 764 242 €

podiel
94,63%
62,45%
99,72%
78,18%
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III. B a-b) bežné a kapitálové výdavky
Mesto samotné má rozpočet rozčlenený na jednotlivé kapitoly so zameraním na oblasti
podľa účelu pouţitia prostriedkov, ktoré do určitej, miery korešpondujú s programovým rozpočtom
a jeho členením. Podrobnejšie plnenie je moţné vidieť práve v Hodnotiacej správe programového
rozpočtu Mesta Svit za rok 2010 v náväznosti na zámery, ciele či merateľné ukazovatele. V priebehu
roka bolo čerpanie výdavkov prehodnocované z dôvodu finančnej svetovej krízy tak, aby
dochádzalo v jednotlivých kapitolách k úsporám. Ţiadna z kapitol svoj rozpočet neprekročila bez
dopadu na kvalitu či plnenie úloh. Okrem beţných výdavkov spojených so zabezpečením chodu
Mesta, jeho jednotlivých súčastí je tu kapitálová časť zameraná na plnenie plánu kapitálových
priorít:
ROK 2010
1) rok 2010 bol pokračovacím rokom v čerpaní dotácie na rekonštrukciu
Základnej školy na Mierovej ulici (stavebné práce, ext. manaţment
ale aj samotné vybavenie)……………………………………………………….…………812 308 €
2) rok 2010 bol pokračovacím rokom v čerpaní dotácie na rekonštrukciu
Základnej školy na Komenského ulici (stavebné práce, ext. manaţment
a aj samotné vybavenie)………………………………………………………………….. 337 566 €
3) prebiehala rekonštrukcia verejného osvetlenia………………………………………….450 880 €
4) ukončila sa výstavba 36-bytovej nájomnej jednotky……………………….…………...944 431 €
5) rozbehla sa výstavba 30-bytovej nájomnej jednotky (ukmončenie v r.2011) ………553 196 €
6) rekonštrukčné práce v Športovej hale……………………………………………………. 22 873 €
7) detské ihrisko………………………………………………………………………………... 16 561 €
8) kamerový system pre MsP…………………………………………………………………. 16 875 €
9) automobile pre MsP………………………………………………………………………... 10 856 €
10) ďalšie projektové práce, predovšetkým však project na kompostáreň (k ţiadosti
o dotáciu), project na rozšírenie ciest v meste ai ……………………………………... 80 632 €
Financovanie resp. zdroje financovania týchto aktivít sú rozoberané v časti príjmovej.
III. B c) výdavkové finančné operácie
dopĺňajú výdavkovú časť a predstavujú splátky istín prijatých úverov (ŠFRB na výstavbu
bytových jednotiek a DEXIA za MsPBHaS na tepelné zariadenia) v celkovej výške 203 220 € a
splátky leasingových istín za TS Mesta Svit na nákladné vozidlo vo výške 14 139 € (rok 2010 bol
posledným rokom). Mesto má v súčasnej dobe prijatých päť úverov od ŠFRB na nájomné bytové
domy a jeden úver od DEXIE za MsPBHaS Svit na tepelné zariadenia, ktoré sú bliţie popísané v
Záverečnom účte Mesta Svit.

IV. Z Á V E R
Uţ v závere roka 2008 malo Mesto Svit schválené úspešné projekty pre nasledujúce obdobie
a to: rekonštrukcia obidvoch základných škôl a verejného osvetlenia. Rok 2009 a aj rok 2010
znamenal pokračovanie a realizáciu týchto aktivít, pričom pribudli ďalšie aktivity vďaka úspešným
ţiadostiam o doplnenie zdrojov Mesta na výstavbu a to:
- Rekonštrukcia Penziónu za podpory ŠFRB a MVaRR SR na 36-bytovú nájomnú jednotku
- Výstavba 30-bytovej nájomnej jednotky za podpory ŠFRB a MVaRR SR
- Revitalizácia centra Mesta
- Kamerový systém pre MsP
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- Detské ihrisko s dotáciou Úradu vlády SR
- technicke vybavenie Zariadenia opatrovateľskej sluţby
Všetký tieto dotácie ako aj úvery ŠFRB boli pre Mesto Svit schválené.
Cez Mesto ţiadali Technické sluţby Mesta Svit dotácie na zefektívnenie separovaného zberu,
kompostáreň-biologicky rozloţiteľný odpad (ďalej BRO) a ţivotné prostredie-vybavenie technikou.
Dotácia na zefektívnenie separovaného zberu sa stala súčasťou dotácie na BRO a koncom roka
2010 bola schválená. V priebehu roka 2010 bola schválená aj ţiadosť na ţivotné prostredie
(mechanizmy na čistenie mesta).
Okrem týchto aktivít, ktoré sú súčasťou Plánu priorít v Meste Svit sú tam aj aktivity, ktoré
má Mesto v pláne financovať len z vlastných zdrojov. Pre rok 2010 to bola predovšetkým spolúčasť
Mesta vrámci prípravy podmienok pre výstavbu Autobusovej stanice, ktorá bola financovaná spolu
s Obchodným centrom BILLA z prostriedkov BILLY a ukončená v roku 2010.
Mesto má kaţdý rok prehodnocovaný Plán priorít, kde bolo začiatkom roka 2010
zaradených a podľa stanovenej priority zoradených 63 poloţiek. Nároky sú veľké, oprávnené,
avšak chýbajú zdroje. Vďaka dotáciam zo strany štátu či EÚ sa darí do istej miery zrealizovať aj
také náročné úlohy, ako tomu bolo v roku 2010. Mesto v tomto smere vyvíja nemalé úsielie a moţno
hodnotiť, ţe je v tomto úsilí určite úspešné.
Súčasná svetová finančná a hospodárska kríza sa týka nás všetkých, predstavuje určíté
riziko, ktoré je potrebné akceptovať a dnes sa nedá povedať ako dlho. Napriek tomu je potrebné
mobilizovať všetky svoje zdroje, nezastaviť sa, len prehodnotiť priority, smer a zdroje ich
financovania. Mesto má bezprostredne nasledujúce roky istý rozvoj vďaka aktivitám zo strany
manaţmentu získať dotácie tam, kde vlastné zdroje nestačia. Priebeţne sa monitoruje prísun
beţných príjmov do rozpočtu, sledujú a prehodnocujú sa výdavky vo výdavkovej časti. Práci s
rozpočtom sa venuje nemalo času tak, aby sa mesto vo svojom rozvoji nezastavilo, ale aby sa
zabezpečila aj beţná činnosť mesta.
Mesto vďaka úsporným opatreniam v rokoch 2009 a 2010 ale aj za pomoci svojich fondov
(vyuţilo moţnosť legislatívnej dočasnej zmeny rozpočtových pravidliel Zákon č. 54/2009 Z.z., ktorý
novelizuje s účinnosťou od 1.3.2009 do 31.12.2010 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
pouţiť finančné operácie na vykrytie beţných výdavkov) riešilo dopad hospodárskej krízy bez
pomoci úverových zdrojov. Nastúpilo skôr cestu úsporných opatrení beţných výdavkov, ale
nezastavilo svoje kapitálové activity, ktoré si vyţadovali aj finančú spoluúčasť Mesta. Je však nutné
podotknúť, ţe aj v beţnej časti rozpočtu sú tieto opatrenia moţné len dočasne, lebo zastavili resp.
pozastavili nákup techniky, inventára, materiálu. Takéto obmedzenia môţu byť z dôvodu
zabezpečenia funkčnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých kapitol skutočne len dočasným
riešením, aby neznamenali aj dopad na úroveň poskytovaných úkonov zo strany Mesta.
Posledné roky v rozpočtoch mesta Svit znamenajú veľké investície do majetku mesta či uţ do
výstavby resp. prestavby bytových domov, ale aj do objektov v majetku mesta, ktoré slúţia
verejnoprospešným účelom ako sú materské školy, domy kultúry, budova Pošty a mestských
organizácií, verejná zeleň, verejné osvetlenie, mestský mobiliár, cesty a chodníky, parkoviská.
Nemoţno poprieť, ţe tieto investície je vidieť.
Beţné výdavky týkajúce sa jednak správy, prevádzky a údrţby mestských objektov, či
podujatí organizovaných mestom vo vzťahu k občanovi, občianskym zdruţeniam či iným
organizáciam s neziskovým zameraním, ale aj navonok k iným mestám, dokonca vrámci
medzinárodných druţobných stykov predstavujú nemalé čiastky s jediným cieľom: prezentovať a
reprezentovať mesto Svit ako mesto schopné zabezpečiť dobré podmienky na ţivot svojím občanom
a zapojiť sa do spoločenského ţivota nielen v SR ale aj v rámci EÚ.
Vo Svite dňa 4. apríla 2011

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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MESTO SVIT
PRÍLOHY K VÝROČNEJ SPRÁVE MESTA SVIT
ROK 2010
Prílohy:
1.Záverečný výrok audítora
2.Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
3.Čerpanie rozpočtu mesta - účtovná zostava
4.Rozpočtové opatrenia
5. D a n e a) podielové dane
b) dane a poplatky
6.Prehľad a) majetok mesta
b) čerpanie MF
7.Delimitačné dotácie
8.PRÍLOHY záverečného účtu
A) Výkaz Fin SAM 2-04 o príjmoch a výdavkoch za rok 2010 v eurách
B) SÚVAHA - bilancia aktív a pasív-výkaz Súvaha Uc ROPO SFOV 1-1 za rok
2010 v eurách
C) Poznámky
9.Samostatné rozbory hospodárenia
a) Technické sluţby mesta Svit
b) ZŠ na Ul. Komenského vo Svit
c) ZŠ na Ul. mieru vo Svite
d) ZUŠ Svit
10.Finančné vysporiadanie a stanovisko k hospodáreniu príspevkových organizácií
(súčasť záverečného účtu)
11.Prvotné podklady k rozborom za úseky (ako podklad)

